
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI

…………………………………..
                                                                                                                  (miejscowość data)

Starostwo Powiatowe 
w Wieluniu

dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:

 przewozu osób  przewozu rzeczy  spedycji

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko i/lub nazwa) 

………………………………………………………………………………………. .....

2. Adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………nr telefonu…………………………….

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej 

…………………………………………………………………………………………...

4. Numer ewidencji podatkowej (NIP)

…………………………………………………………………………………………...

5. Rodzaj  pojazdów,  którymi  dysponuje  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  udzielenie 

licencji:

Rodzaj pojazdu Ilość

Samochód osobowy, o liczbie miejsc większej niż 9 łącznie 
z kierowcą, nie będący taksówką osobową 
Autobus

Samochód  ciężarowy  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej 
większej niż 3,5 tony, nie będący taksówką bagażową
Ciągnik samochodowy

6. Wnioskowany okres na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat)

…………………………………………………………………………………………...

7. Proszę o wydanie wypisów (…………..sztuk)



Do wniosku o udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego należy dołączyć:

                                 TAK    NIE
a) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy

lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;               
b) zaświadczenie albo oświadczenie o spełnieniu warunków dobrej reputacji;       
c) oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby

w jednym z państw członkowskich;       
d) dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorcy:

- 50 000 Euro na wykonywanie spedycji          
- 9 000 Euro na pierwszy pojazd          
- 5 000 Euro na każdy następny pojazd;          

e) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów 
 dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie 
jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo

do dysponowania nimi;         
f) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki 

określone przepisami prawa o ruchu drogowym i ustawie o transporcie 

drogowym;          
g) dowód wpłaty za wydanie licencji;         
h) pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika.          

……………………………………………     …………………………………………
       (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)                (czytelny podpis wnioskodawcy 

    – pełnymi imieniem i nazwiskiem)
____________________________________________________________________________________________________

Potwierdzam odbiór LICENCJI NR…………………………………………………………
oraz WYPISÓW NR…………………………………………………………………………..

Data…………………………… Podpis……………………………………

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z  
późn. zm.).

2. Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  1071/2009  z  dnia  21  października  2009r.  
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające  
dyrektywę Rady 92/26/WE.

3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  4  grudnia  2007r.  w  sprawie  wysokości  opłat  za  czynności  

administracyjne  związane  z  wykonywaniem  transportu  drogowego  oraz  za  egzaminowanie  i  wydawanie  
Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr235, poz. 1726).


